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Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, 
 καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 860  

 

Φειδίου 10, ΤΚ 10678, Αθήνα, Τηλ: 2168004777, FAX: 2168004778 
 

ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr              e-mail: info@poes.gr 

 
ΠΡΟΣ :    Αρ. πρωτ. 734 
  Πίνακας Αποδεκτών Αθήνα, 27 Απριλίου 2020 
ΚΟΙΝ :  
 
ΘΕΜΑ : Κάλυψη Δαπανών Απόκτησης Πτυχίων Ξένων Γλωσσών 
 
ΣΧΕΤ    : α. Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

και    άλλες διατάξεις») 
  β. Υπ΄ αριθμ. Φ.840/40/37608/Σ.9794/2019 ΚΥΑ Αναπληρωτών Υπουργών 

Εθνικής Άμυνας – Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 2170, «Κάλυψη δαπανών απόκτη-
σης πτυχίων ξένων γλωσσών από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, κα-
θορισμός τρόπου καταβολής και απαιτούμενων δικαιολογητικών.») 

  γ. ΠαΔ 3-33/2019/ΓΕΣ/ΔΕΚΠ «Γλωσσομάθεια των Στελεχών» 
 
 Αξιότιμε κε Αρχηγέ. 
 
 Με το παρόν έγγραφό μας σας μεταφέρουμε παράπονα συναδέλφων μας, οι 
οποίοι στην προσπάθειά τους να λάβουν τη δαπάνη που κατέβαλλαν για την απόκτηση 
πτυχίων ξένων γλωσσών, ως προβλέπεται από τη (β) σχετική, κατά τη διαδικασία 
κατάθεσης των δικαιολογητικών, η Υπηρεσία επιστρέφει τα νόμιμα επικυρωμένα από 
δικηγόρο αντίγραφα των πτυχίων αυτών και τους υποχρεώνει να επικυρωθούν τούτα 
μόνο από τους φορείς που τα εξέδωσαν. 
 
 Θεωρούμε ότι η ενέργεια αυτής της Υπηρεσίας έρχεται σε σύγκρουση με τα 
ισχύοντα στη νομοθεσία και βάζει τις/τους συναδέλφους σε μια χρονοβόρα και κοστο-
βόρα διαδικασία, με κίνδυνο απώλειας του αυτού δικαιώματος λήψης της δαπάνης, 
λόγω παρέλευσης του χρονικού ορίου. 
 
 Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης β του άρθρου 3 της (β) σχετικής, για 
την κάλυψη της δαπάνης κατατίθεται από τον δικαιούχο στην αρμόδια υπηρεσία του 
οικείου Κλάδου, μεταξύ των άλλων και αντίγραφο πτυχίου ξένων γλωσσών από τον 
Φορέα παροχής πιστοποίησης γλωσσομάθειας, νόμιμα επικυρωμένο. 
 
 Από τη γραμματική διατύπωση της ανωτέρω διάταξης, ο νομοθέτης ήθελε να 
ενσωματώσει στη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων ξένων γλωσσών, από τις 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τις νομοθετικές αλλαγές που επήλθαν, 
χωρίς διαφοροποίηση, ως όργανα διοίκησης που θέλουν να εμπνέουν την εμπιστοσύνη 
στους πολίτες με στολή. Πράγματι, η νόμιμη επικύρωση των αντιγράφων των πτυχίων ο 
νομοθέτης [της (β) σχετικής] ήθελε να γίνεται με το νόμιμο κατά τα προβλεπόμενα σε 
όλο το δημόσιο τομέα τρόπο, γι΄ αυτό και η επισήμανση αυτή, έρχεται στο τέλος της 
πρότασης μετά το σημείο στίξης κόμμα (,). Εάν ήθελε η νόμιμη επικύρωση να γίνεται 
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μόνο από τον φορέα που εξέδωσε το πτυχίο, τότε η διατύπωση «νόμιμα επικυρωμένο» 
θα είχε άλλη θέση στην πρόταση, δηλαδή θα ήταν η εξής: « …. άλλων και αντίγραφο 
πτυχίου ξένων γλωσσών νόμιμα επικυρωμένο από τον Φορέα παροχής πιστοποίησης 
γλωσσομάθειας.».         
 
 Σύμφωνα δε με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του 
άρθρου 11 του (α) σχετικού, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: «2.α. Οι ρυθμίσεις της 
παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των 
βαθμών … β. Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων … 
Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτι-
κά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς, ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτο-
τύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των 
ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο … Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 
αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο…. 3. Τα επικυρωμένα κατά τα 
ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά 
αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την 
παρ. 5 του άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την 
ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα 
πρωτότυπα…». 
 
 Κατόπιν τούτων, θεωρούμε ότι η (γ) σχετική πρέπει να τύχει τροποποίησης, ως 
εξής:  
 

- Στην παράγραφο 1α του παραρτήματος «Ε», ως εξής: «α. Οι ενδιαφερό-
μενοι Αξιωματικοί, Ανθστές και οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί, υποβάλλουν στη Μονάδα – 
Υπηρεσία τους αναφορά, με ακριβές φωτοαντίγραφο του πτυχίου τους, νόμιμα επικυ-
ρωμένο, θεωρημένο από το αντίστοιχο ινστιτούτο, ….». 

 
- Στην παράγραφο 1 γ (1) του παραρτήματος «Ε», ως εξής: «(1) Για τα πτυ-

χία αγγλικής, γερμανικής, γαλλικής, ιταλικής, ρωσικής, ισπανικής, αραβικής και τουρκι-
κής γλώσσας, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία από τα αντίστοιχα 
αναγνωρισμένα ινστιτούτα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΑΣΕΠ.» 

 
 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία. 
 
 Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποι-

είται ωσαύτως το παρόν έγγραφό μας, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση 
του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. 
   

Για την Εκτελεστική Γραμματεία 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Τσουκαράκης Ανέστης 
Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) 

6974365800 

Ο Γεν. Γραμματέας 
 

Κατσανεβάκης Ιωάννης 
Επισμηναγός (ΥΑΔ) 

6983503514 
 



Πίνακας Αποδεκτών 
Πίνακας για ενέργεια 
Α/ΓΕΣ 
Πίνακας για πληροφορία 
ΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ 
Βουλευτές της ΒτΕ 
Α/ΓΕΕΘΑ 
ΓΕΣ/ΔΙΔΕΚΠ 
ΠΟΕΣ 
Περιφερειακές ενώσεις – μέλη μας (για την ενημέρωση των μελών τους) 
Περιφερειακές ενώσεις στρατιωτικών (για την ενημέρωση των μελών τους) 
Στρατιωτικοί συντάκτες 
 


